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Udtalelse fra regionsrådet i Region Midtjylland vedr.  

statsrevisorernes beretning om beskæftigelsesrettet indsats 

for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien 

 
I forbindelse med Statsrevisorernes beretning nr. 1/2021 om beskæf-
tigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien 
har Sundhedsministeriet bedt regionsrådet i Region Midtjylland om en 
udtalelse i henhold til § 18, stk. 3 i lov om revision af statens regn-
skaber mv. 
 
Regionsrådet har behandlet sagen på regionsrådsmødet onsdag den 
15. december 2021.  
 
Regionsrådet ser arbejdsmarkedstilknytning og sikkerhed om forsør-
gelsesgrundlaget som et vigtigt element i forhold til at støtte op om, 
at borgere med psykisk sygdom kan komme sig. Derfor er den be-
skæftigelsesrettede indsats for sygemeldte borgere med forløb i psy-
kiatrien væsentlig at sætte fokus på.  
 
Regionsrådet anerkender endvidere, at der er områder, hvor Region 
Midtjylland kan styrke indsatsen i forhold til at sikre sammenhæng i 
forløbet for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien. Det gælder i 
forhold til dialogen med den enkelte patient om muligheden for at få 
tildelt en udskrivningsmentor, og det gælder i forhold til at sikre, at 
lægeattester returneres inden for tidsfristen. 
 
Regionsrådet noterer sig, at statsrevisorerne særligt hæfter sig ved, 
at der mangler digital understøttelse af informationsudvekslingen 
mellem jobcentre og psykiatrien, og at statsrevisorerne mener, at 
Beskæftigelsesministeriet og Sundhedsministeriet har et ansvar for, 
at der sker en effektiv informationsudveksling. Der er tale om en pro-
blemstilling, der har været kendt i en årrække, og regionsrådet vil 
derfor også, på linje med statsrevisorerne, appellere til, at ministeri-
erne med afsæt i Rigsrevisionens beretning søger at finde en løsning 
på de teknologiske udfordringer 



 

Side 2

Regionsrådet ønsker at pointere, at Region Midtjylland har implemen-
teret den såkaldte MedCom-standard, som fungerer problemfrit i for-
hold til dialogen mellem region, almen praksis og kommunernes æld-
reområde og sundhedspleje. Hovedparten af de IT-systemer, der an-
vendes på socialområdet og beskæftigelsesområdet i kommunerne, 
kan imidlertid ikke kommunikere via MedCom-standarden.  
 
Det er på den baggrund regionsrådets opfattelse, at den regionale del 
af infrastrukturen er på plads, men at de kommunale IT-systemer 
mangler at komme med, og at dette er en væsentlig barriere for, at 
kommunikationen bliver understøttet digitalt. 
 
Med venlig hilsen 

 
Anders Kühnau 
Regionsrådsformand 
 
 


